
Znak sprawy: MOS7/I/01/2013/rozpoznanie załącznik nr 2

…………………………………………
       (pieczęć Wykonawcy)

Opis Przedmiotu Zamówienia - Formularzu asortymentowo - cenowym
Stała sukcesywna dostawa środków czystości oraz artykułów gospodarczych

dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7 w Warszawie

Lp. Przedmiot zamówienia
Oczekiwane parametry 

techniczne

Nazwa handlowa 
oferowanego 

produktu oraz 
nazwa producenta

Pojemność 
(lub waga) 

opakowania

Jednostka 
miary

Ilość 
jedn. 
miary

Cena 
jednostkowa 
brutto w zł

Wartość 
brutto

Stawka
VAT %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1 Uniwersalny płyn o długotrwałym zapachu do 
czyszczenia, mycia podłóg, ścian, glazury, 
kuchenek, zlewozmywaków, umywalek, 
przytrzymujący kurz i piach na dnie wiadra dzięki 
czemu woda pozostaje przez cały czas czysta, w 
opakowanie nie większym niż 5000 ml.

zawartość suchej substancji 
organicznej: co najmniej 
8%; pH bezpośrednio w 
płynie: nie więcej niż 10

Litr 300

1.2 Uniweralne mleczko do czyszczenia delikatnie 
usuwające uporczywe zabrudzenia, nie rysujące 
powierzchni czyszczonych, np.: glazura, terakota, 
kuchenki, zlewy, wanny za wyjątkiem powierzchni 
lakierowanych, opakowanie nie większe niż 2000 
ml.

węglan wapnia: 15-30%; 
anionowe środki 
powierzchniowo czynne: 5-
15%; niejonowe środki 
powierzchniowo czynne: 
<5%;  gęstość w 20 st. C: 
od 1,1 do 1,4 g/cm3; 
odczyn pH w 20 st. C 
między 10-12

Litr 250

oferent wypełnia jedynie żółte pola

ZADANIE 1 - środki czystości
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1.3 Zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący, 
zabijający bakterie, wirusy i grzyby, posiadający 
właściwości wybielające, opakowanie nie większe 
niż 2000 ml.

niejonowe środki 
powierzchniowo czynne: 
<5%; chloran sodu <5%; 
wodolotrenek sodu <1%; 
gęstość w 20 st. C: od 1,0 
do 1,2 g/cm3; odczyn pH 
w 20 st. C między 12-14

Litr 160

1.4 Płyn usuwający kamień i rdzę, osady z mydła i 
zacieki wodne, tłuste plamy i inny uporczywy brud 
z chromu, stali nierdzewnej, glazury, porcelitu, 
opakowanie nie większe niż 450 ml.

niejonowe środki 
powierzchniowo czynne: 
<5%; kwas fosforowy: 
<5%; gęstość: 1,045 
g/cm3; pH (10% roztwór): 
1,5 ± 0,3; długotrwały 
połyski i ochrona; 
kompozycje zapachowe

Litr 25

1.5 Płyn do mycia naczyń, dobre właściwości myjące 
oraz z wysoką zdolnością do emulgowania 
tłuszczów, ulegający biodegradacji, opakowanie 
nie większe niż 5000 ml.

wartość pH 1% roztworu: 5-
8,5%; ciecz

Litr 300

1.6 Środek w aerozolu do pielęgnacji mebli 
drewnianych zapobiegający osadzaniu się kurzu 
zawierający naturalne dodatki pielęgnacyjne, 
opakowanie 250 ml.

niejonowe środki 
powierzchniowo czynne: 
<5%; weglowodory 
alifatyczne: 5-15%; 
kompozycje zapachowe, 
wysoki połysk, 
odswieżający zapach

Op. 20

1.7 Płyn do mycia szyb z rozpylaczem nie 
pozostawiający smug, brudu i tłuszczu, czyszczący, 
zapewniający krystaliczny połysk, polerujący 
wszystkie powierzchnie szklane, chromowane, ze 
stali nierdzewnej, winylowe, glazurę i porcelanę w 
kuchni i łazience, opakowanie nie większe niż 500 
ml.

anionowe środki 
powierzchniowo czynne: 
<5%; kompozycje 
zapachowe, połysk bez 
polerowania

Litr 60
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1.8 Preparat do czyszczenia, konserwacji i 
nabłyszczania powierzchni ze stali nierdzewnej – 
kuchnie, sprzęt gastronomiczny, itp., usuwający 
brud i zacieki bez zarysowań, zawierający 
węglowodory parafinowe oraz izotopowe, 
pozostawiający ochronną warstwę nabłyszczającą, 
konserwuje i chroni powierzchnię metalu przed 
ponownym zabrudzeniem, 
w opakowaniu nie większym niż – 600 ml.

nionowe środki 
powierzchniowo czynne: 
<5%; gęstość w 20 st. C: 
0,85 g/cm3 (+/- 0,2%); 
zawiera olej mineralny i 
dodatki antystatyczne; 
rozpuszczalność w wodzie: 
znikoma

Litr 8

1.9

1.10 Pasta do pielęgnacji podłóg drewnianych, czyści, 
konserwuje oraz nadaje podłogom połysk, posiada 
łagodny, przyjemny zapach. Można ją stosować do 
pielęgnacji parkietów, podłóg drewnianych, PCV i 
paneli w opakowaniu nie większym niż 5000ml. 

zawartośc benzenu: <0,1%; 
tempartura wrzenia: nie 
niższ niż 126 st. C; 
gęstość: 800 kg/m3 (+/- 
5%); czas wypływu 
(zgodnie z ISO 2431): 
>30sek; nierozpuszczalna 
w wodzie; zapach: 
miodowy

Litr 200

1.11 Proszek do prania białego i kolorowego, 
niezawodnie spierający trudne plamy, skuteczny w 
każdej temperaturze, jednocześnie dbający o 
kolory, może być używany we wszystkich typach 
pralek, opakowanie nie mniejsze niż 5 kg

zawartość substancji 
rozpuszczalnych w 
alkoholu rtylowym: co 
najmniej 12%; zawartośc 
aktywnego tlenu: co 
najmniej 1%; pH: 10,7 (+/-
5%); zawartośc fosforanów 
w przeliczeniu na fosfor: 5-
6%; wględna gęstość: 680 
g/l (+/- 5%)

Kg 120
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1.12 Mydło toaletowe w kostce oczyszczające i 
nawilżające skórę z dodatkami naturalnych 
składników. Waga 1 sztuki - 100 g.

całkowita zawartość 
kwasów tłuszczowych: co 
najmniej 78%; zdolność 
pianotwórcza: co najmniej 
250 cm3

Szt. 20

1.13 Mydło w płynie o dobrych właściwościach 
myjących, w opakowaniu nie więcej niż 5 litrów

pH 1% roztworu wodnego: 
ok. 6 -7; gęstość w 20 st. 
C: ok. 1,03 g/cm3; zawiera 
betainę, glicerynę  oraz 
lanoline lub jeje pochodne; 
posiada atest PZH; 
kompozycja zapachowa

Litr 60

1.14 Odświeżacz do WC w aerozolu w opakowaniu 300-
350 ml.

Szt. 50

1.15 Szampon do włosów, op. o poj. ok. 250 - 300 ml Szt. 20

1.16 Pasta do czyszczenia zębów o poj. ok. 250 - 300 ml Szt. 20

1.17 Płyn - koncentrat do zmywarki, op. 25 kg o 
cachach jakościowych, nie gorszych, niż produkt o 
nazwie handlowej WINTER HALSET

Op. 2

1.18 Nabłyszczacz do zmywarki, op. 10 kg o cachach 
jakościowych, nie gorszych, niż produkt o nazwie 
handlowej WINTER HALSET

Op. 2

2.1 Rękawice lateksowe, jednorazowe, o uniwersalnym 
kształcie, miękkie i elastyczne, odporne na 
rozciąganie, o powierzchni antypoślizgowej, 
znakomicie dopasowują się do rąk, mogą być lekko 
pudrowane, chroniące skórę rąk przed 
mikroorganizmami, detergentami, mechanicznymi 
uszkodzeniami, rozmiar M, L, XL, w zależności od 
potrzeb Zamawiającego

Para 8000

ZADANIE 2 - artykuły gospodarcze
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2.3 Papier toaletowy 1 warstwowy szary, gofrowany, 
średnica tulei 6 cm, szerokość 9cm, długość 180m, 
średnica 19cm, gramatura: 36 g/m²

Szt. 1 300

2.4 Ręczniki papierowe w rolce, długość rolki od 130 
– 160m, szerokość od 20 – 21,5cm

Szt. 300

2.6 Ścierki do kurzu (pieluchy z tetry rozmiar 60x80 
cm).

Szt. 30

2.7 Ściereczki z mikrofazy przeznaczone do 
czyszczenia ręcznego na sucho i na mokro o 
bardzo dużej skuteczności wchłaniania brudu, oraz 
bardzo dużej absorpcji wody. Ściereczka 
wielorazowego użytku, nadająca się do prania w 95 
stopniach. Wymiar 50x50 cm. Skład poliester 70%, 
poliamyd 30%.

Szt. 320

2.8 Worki foliowe na odpady HDPE. 35 L. (50 szt. w 
op.) .

Op. 140

2.9 Worki foliowe na odpady LDPE. 60 L. (20 szt. w 
op.).

Op. 140

2.10 Worki foliowe na odpady LDPE. 120 L. (10 szt. w 
op. - bardzo mocne)

Op. 160

2.11 Mop paskowy, dporny na działanie detergentów, 
wykonany z mocnej włókniny, z gwinem do 
zamontowania drążka

Szt. 12

Strona 5 z 9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mop płaski o długości 40 cm, wykonany z 
wytrzymałego włókna bawełnianego z dodatkiem 
poliestru, bardzo dobrze wchłaniający wodę. 
Wyposażony w uszy do mocowania stelażu. 
Trwały, nie niszczy się w praniu, można łatwo 
wycisnąć z niego wodę. Można prać mechanicznie 
w temp. do 95°C.

Szt. 12
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2.12 Ściągaczka do szyb metalowa o długości od 35 do 
40 cm. Gumowa listwa mocowana w nierdzewnej 
stali, skutecznie usuwa krople wody z szyb i innych 
gładkich powierzchni. Możliwość montażu 
zapasowych gum ściągających. 

Szt. 6

2.13 Wiadro plastikowe okrągłe 5 litrów Szt. 4

2.14 Komplet plastikowy do WC szczotka + pojemnik. Kpl. 20

2.15 Komplet plastikowy szufelka ze zmiotką Kpl. 20

2.16 Szczotka do zamiatania w oprawie drewnianej od 
28 do 32 cm włos mieszany (naturalny i sztuczny) 
z gwintem na kij

Szt. 20

2.17 Zmiotka do wycierania kurzu między żeberkami 
kaloryfera

Szt. 10

2.18 Szczotka do szorowania drewniana z drewnianym 
uchwytem, długości, ok..  20 - 30 cm

Szt. 10

2.19 Druciak stalowy; przeznaczony do silnych, 
trudnych do usunięcia zabrudzeń

Szt. 60

2.20 Czyścik kuchenny – zmywak 15 cm x 10 cm, w 1 
opakowaniu 5 lub 10 sztuk.

ilość sztuk w 
opak.

…………….

Szt. 200
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3.1 Rękaw do pieczenia o szer. 29 cm, nadający się do 
pieczenia w piekarniku.

metr 
bieżący

250

3.2 Papier do wypieków, nadający się do pieczenia 
beztłuszczowego. o szer. 29 cm

metr 
bieżący

150

3.3 Foli spożywcza o szer. 50 cm metr 
bieżący

240

3.4 Folia aluminiowa gruba o szer. 50 cm, nadająca się 
do przechowywania żywności jak i do pieczenia w 
piekarnikach.

metr 
bieżący

600

3.5 Torebki do żywności HDPE 18x4x35cm, 
pakowane po 1000 szt.

Op. 45

3.6 Torba foliowa do żywności, z przeznaczeniem do 
mrożenia, posiadająca uszy (rączki), kolor biały, 
bez nadruków. Rozmiar ok. 40 x 30 cm, op. po 500 
szt.

Op. 25

3.7 Serwetki gastronomiczne, gładkie, białe, 
jednowarstwowe, rozm. 15x15cm, 500 szt. w op.

Op. 240

Razem netto Zadanie 1 brutto (netto + VAT) słownie:

Razem netto Zadanie 2 brutto (netto + VAT) słownie:

Razem netto Zadanie 3 brutto (netto + VAT) słownie:

data
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu 

wykonawcy)

ZADANIE 3 - jednorazowe akcesoria kuchenne
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INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA  „OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENI A - ARKUSZA CENOWEGO"

2. Sposób wypełniania poszczególnych kolumn:

a) w kolumnie 4 należy wpisać odpowiednio nazwę handlową oferowanych produktów oraz nazwę producenta

b) w kolumnie 5 należy wpisać odpowiednio pojemność lub wagę opakowania (o ile jest to wymagane) – szarych pól przekreślonych znakiem „X” nie należy wypełniać
c) w kolumnie 6 należy wpisać odpowiednio (o ile jest to wymagane)  ilość oferowanych opakowań – szarych pól przekreślonych znakiem „X” nie należy wypełniać

d)  w kolumnie 9 należy wpisać odpowiednio cenę jednostkową oferowanych środków czystości z podatkiem od towarów i usług VAT

e) w kolumnie 10 należy wpisać iloczyn ceny podanej w kolumnie 9  przez ilość podaną w kolumnie 8

f) w kolumnie 11 należy wpisać stawkę procentową podatku od towarów i usług VAT

Wyjaśnienie: 

skrót „op.” oznacza "opakowanie";

skrót "kpl." oznacza "komplet"

l. „Opis przedmiotu zamówienia - Arkusz cenowy" należy wypełnić zgodnie ze wzorem (wykonawca musi wypełnić wszystkie rubryki w kolumnach 4, 5, 8, 9 i 10);
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